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نوعی از فمنیسم که می کوشد شامل تر باشد و پیوندهایش را با سایر. است« دیگر»فمنیسِم آینده فمنیسِم   

امپریالیست، ضد-کاپیتالیست، آنتی-جنبش های رهایی بخش و کنش گران مستحکم تر کند، از جنبش های آنتی  

فمنیست های. نژادپرستی و ضد قومیت گرایی گرفته تا کنش گران محیط زیست و فعاالن جامعه ال جی بی تی کیو  

 آینده نه تنها برای زناِن برآمده از طبقات اجتماعی مختلف، با نژادهای گوناگون و گرایش های جنسِی متفاوت

 و همچنین زنان با ناتوانی های جسمانی خواهند جنگید، بلکه گامی فراتر از مرزهایشان خواهند برداشت و

.برای بیش از مسئله زنان مبارزه خواهند کرد

پیشدرآمد

چراکه اکنون در این جغرافیا، مثل. بیایید بلندتر سخن بگوییم، بیشتر بنویسیم و گفت گو کنیم، درباره مسئله زنان و فمنیسم  

اما این تمام ماجرای سرکوِب فمنیسم در ایران. همیشه و یا بیشتر از همیشه، محکوم شده ایم به سکوت، سازش و نیستی  

https://meidaan.com/archive/author/marzieh-azhin


در روزهایی به سر می بریم که مخالفاِن فمنیسم در تریبون های همه جا حاضرشان داد برآورده اند که فمنیسم چیزی. نیست  

سوال این است که در میان این هیاهو و وارونه جلوه دادِن. نیست جز پدیده ای غربی، دگم، انحصارطلب و دشمِن مردان  

 مبارزاِت رهایی بخِش فمنیسم چگونه می توانیم صدایی داشته باشیم، و بیشتر از آن، بدن هایمان را به اندام هایی کنش گر تبدیل

 کنیم؟ معتقدم پاسِخ این سوال نه تنها در گذشته فمنیسم نهفته بلکه در آینده  محتمل آن نوید داده شده است، آینده ای که

این متن تالشcی ست برای به تصویر کشیدن چهره آینده فمنیسم، فمنیسمی که. بیزار است از حذف، تمایز، و خودی و دیگری  

 قصد دارد دیرپا بماند، چراکه زبان گفت وگو دارد و متحد است با هر که رانده شده است و هرچه که با بهر کشcی در حال نابودی

  .است

با آنکه روزهای نوباوگی خود را در غرب. فمنیسم در بستر تبعیض متولد شد تا در جبهه ای مخالف، تمام عیار با آن مبارزه کند  

فمنیسِم مفرد هزاران تکه شد. گذراند، اما توانست زبان و مرزهایش را بسط دهد، منتقل شود، و در سرتاسر جهان رشد کند  

، فمنیسم هایی که توانمندتر بودند برای پاسخ به تفاوت ها، تمایزها، نقطه نظرها و تفسیرهای[۱]تا فمنیسِم جمع متولد شود   

روزگاری فمنیست ها تنها. روزگاری فمنیست ها تنها سفید بودند، اما اکنون هزاران رنگ و هزاران چهره دارند. متفاوت  

روزگاری، فمنیست ها تنها مسئول انسان. دگرجنس خواه بودند، اما اکنون پذیرای جنسیت ها و گرایش های رنگارنگ هستند  

انسان به یکدیگر پیوند خورده است و بهره کشcی از یکی، نیستی و-بودند، اما اکنون به خوبی می دانند که زیسِت انسان و نا  

چراکه جهان، اشکاِل تمایز، سیستم های – و می بایست باشند – فمنیسم ها در حال تغییرند. نابودِی دیگری را به همراه دارد  

بنابراین، زماِن آن رسیده است که درباره آینده ممکن. قدرت، نیازهای فردی و جمعی، و محیط زیسِت ما در حاِل تغییر است  

 فمنیسم گمانه زنی کنیم، تا فمنیسم هایی خلق کنیم که گنجایش بیشتری برای برآورده کردن نیازها و ضرورت های اکنون و

 .آینده داشته باشند

نوعی از فمنیسم که می کوشد شامل تر باشد و پیوندهایش را با سایر جنبش های[. ۲]است « دیگر»فمنیسِم آینده فمنیسِم   

امپریالیست، ضد نژادپرستی و ضد-کاپیتالیست، آنتی-رهایی بخش و کنش گران مستحکم تر کند، از جنبش های آنتی  

فمنیست های آینده نه تنها برای زناِن برآمده[. ۳+ ]قومیت گرایی گرفته تا کنش گران محیط زیست و فعاالن جامعه ال جی بی تی کیو  

 از طبقات اجتماعی مختلف، با نژادهای گوناگون و گرایش های جنسcِی متفاوت، و همچنین زنان با ناتوانی های جسمانی خواهند

آن ها برای هر[. ۴]جنگید، بلکه گامی فراتر از مرزهایشان خواهند برداشت و برای بیش از مسئله زنان مبارزه خواهند کرد   

.ایستادگی خواهند کرد[ ۵« ]مورد بهره کشcی قرار گرفته، به حاشیه رانده شده، و سرکوب شده است»آن کس و هر آن چیز که   

 در ادامه به دو ویژگِی الزم برای هر نوع از فمنیسم می پردازم، ویژگی هایی که به باور من، فمنیسم های آینده را به فمنیسم هایی

بودن کاپیتالیست؛ و دوم، اینترسکشنال-نئولیبرال و آنتی-نخست، آنتی: شامل تر تبدیل خواهند کرد . 



در مقاله ای که به برابرِی جنسیتی در اتحادیه اروپا می پردازد، نشان می دهد که چگونه اشکال متفاوت حکومت رانِی جمیما رپو  

 نئولیبرال در کشورهای اروپایی، قوانیِن مربوط به برابرِی جنسیتی را به کار می برند تا همزمان میزاِن بارورِی زنان در زندگی

او توضیح می دهد که چگونه حکومت رانِی نئولیبرال در صدد بوده[. ۶]شخصcی و کارآمدِی آن ها را در دنیای بازار افزایش دهند   

 است که با وارد کردِن ارزِش بازار به زندگی و تجربیاِت روزمره، بر تمام پدیده های اجتماعی، سیاسcی و اقتصادی قیمت بگذارد؛

در دنیای]گنجایش باروری »را اتخاذ کرده است تا با ایجاِد تعادل بین زندگی و کار،  و برای رسیدن به این هدف، سیاسِت آشتی  

او نشان می دهد که چگونه حکومت رانِی. را به باالترین میزاِن خود برساند[ ۷[« ]در دنیای بازار]و کارآمدی بدِن زنانه [ شخصcی  

 نئولیبرال یکی از مهم ترین دست آوردهای فمنیسم، یعنی برابرِی جنسیتی را جذب کرده است و به گونه ای با اهداِف خود سازگار

 .کرده تا این بار از زنان چه در خانه و چه در دنیای کار بهره  بیشتری بکشد

به ضرورِت پشتیبانی از هرگونه زنان، اکولوژی و بقا در هند: زنده ماندن در کتاب خود با نام، از سوی دیگر، واندانا شیوا  

به باور او، توسعه و رشد اقتصادی شکل های نوینی از استعمار در جهاِن غیرغربی و. کاپیتالیست می پردازد-جنبش آنتی  

عالوه بر این،[. ۸]کشورهای در حال توسعه است، که هدفی جز بهره کشcی و تهی کردن این کشورها از منابع بومِی خود ندارند   

 از آنجا که پایه های ایدئولوژِی کاپیتالیست را بهره وری و منفعت بیشتر شکل داده است، زنان و طبیعت، به عنوان منابِع

او معتقد است[. ۹]زیسِت توسعه نادرست در حاِل بهره کشcی و نابودی هستند -کشورهای جهان سوم، از طریق شیوه های ضد  

 که ایدئولوژِی تقسیِم کار براساس جنسیت در نهاد اقتصاد کاپیتالیست ریشه دوانده است، چراکه در کشورهای فقیر جهان

 سوم، جایی که کاِر زنان اغلب بی دستمزد و به نیازهای اساسcِی روزمره پیوند خورده است، زنان از چرخه ارزش اقتصادی و بازار

[۱۰]خارج، و از زیست دارای ارزش در جهان کاپیتالیسم تهی شده اند  .

 بنابراین، در هر دو جهان غرب و غیرغرب، و در زمانه ای که با سیاست های نئولیبرال و کاپیتالیست، هر ارزشcی به ارزش بازار

 تقلیل یافته است، بهره کشcی از تمامِی زنان، مرداِن رنگین پوست، و طبیعت به ضرورت تبدیل شده تا باالترین میزان باروری و

بنابراین، فمنیسِم آینده می بایست چشمی بینا و صدایی رسا برای مبارزه با تاثیرات ارزِش بازار و. بهره وری به دست آید  

کاپیتالیست داشته باشد، سیاست هایی که هم انسان و هم طبیعت را از زیست متعادل خود محروم/سیاست های نئولیبرال  

، سوالی که در تاریخ فمنیسم همواره«کدام زنان؟»و البته )به باور من، حتی اگر فمنیسم های گذشته تنها برای زنان . می کنند  

ایستاده اند، فمنیسم های امروز و آینده می بایست از طبیعت، انسان های رنگین پوست و( پذیرای پاسخ های متفاوت بوده است  

 .سایر اقلیت ها حمایت کنند، چراکه زیسِت ما به یکدیگر پیوند خورده است و هستی و نیستی ما با هم رقم خواهد خورد

متد اینترسکشنال، راهکار قدرتمندی است که. اکنون زمان آن رسیده است که به ویژگی دوم، اینترسکشنال بودن بپردازم  

یادمان باشد که. توسط فمنیست های گذشته خلق شد تا با به کارگیرِی آن از هرگونه جهانی سازی و کلیت  بخشcی جلوگیری شود  



همراه نشده، خفه شود؛ و این فمنیست های« ما»یک دست سازی همواره شیوه ای از سرکوب بوده است تا هرکس که با موِج   

.گذشته بودند که بر سرکوِب برآمده از یک دست سازی نور تابیدند و برای مبارزه با آن، متد اینترسکشنال را ارائه دادند  

، بلکه متدی[۱۱]اینترسکشنالیتی به عنوان یک روش تحلیلی، نه تنها ابزاری قدرتمند برای تئوریزه کردِن هویت و سرکوب است   

اینترسکشنالیتی. در دنیای فمنیست و خارج از آن است[ ۱۲« ]سلسله مراتب، هژمونی و انحصارطلبی»توانمند برای نفی هر نوع   

نژاد، جنسیت،»نخست، هویت و سوبژکتیویته از برهم کنش عواملی متفاوت چون : بر پایه دو ایده اصلی شکل گرفته است  

البته می بایست تاکید کنم که بعدها عوامل دیگری چون ملیت، قومیت، زبان،. شکل می گیرد[ همان« ]طبقه و سکسوآلیته  

به عنوان مثال، هویِت یک مرد فارس مسلمان شیعه بدون. توانمدی بدن و غیره به این عوامل اضافه شده است(نا)مذهب،   

دوم، در هر. ناتوانِی جسمانِی آشکار به شیوه ای کامال متفاوت از هویت یک زن عرب سنی ناشنوا در ایران شکل می گیرد  

منابع مجزا تبعیض قرار جامعه ای گروهی از مردم هستند، که تبعیض های چندگانه را تجربه می کنند، چراکه در تقاطِع  

به عنوان مثال، یک زِن افغان با یک پای قطع شده در ایران، در زیسِت روزمره خود به دلیل جنسیت، ملیت و[. ۱۳]گرفته اند   

را« پایین به باال»رویکرِد از  برای مبارزه با تبعیض در ابعاد کالن، کرنشاو. ناتوانِی جسمانی تبعیِض سه گانه ای را تجربه می کند  

به بیان دیگر،[. ۱۴« ]ارجاع دادن به نیازها و مشکالت آن دسته از افراد که بیشتر از همه محروم اند»ارئه می دهد؛ یعنی،   

 مبارزه برای هر آنکس که در آن پایین بیشتر به حاشیه رانده شده و تبعیض های چندگانه را تجربه کرده است، منجر به رهایی

[۱۵]همه باالیی ها، که تنها یک شکل از تبعیض را تجربه کرده اند، می شود  . 

 به باور من، اینترسکشنالیتی می بایست نقش پررنگی در مطالعات و مطالبات اکنون و آینده ما بازی کند، چراکه نه تنها پیچیدگِی

بدون شک،. سوژه ها و گروه ها را در جامعه آشکار می کند، بلکه منجر به هدفمندتر و متمرکزتر شدن خواسته های ما می شود  

بنابراین، اینترسکشنالیتی به کمک ما. هر جنبشcی بدون مطالبه، آرمان و جامعه هدف دیر یا زود محکوم به شکست است  

 .می آید تا راه را برای ما روشن تر کند که برای چه گروهی و به چه هدفی مبارزه می کنیم

 در پایان، اگرچه فمنیسم های آینده، به فراخور زمان و فراتر از گمانه زنی های این متن پذیرای شکل ها و سیاست های گوناگون

که هر نوع جنبش فمنیستی مبارزه با نئولیبرالیزم، کاپیتالیزم و یک دست سازی را – و امیدوارم – خواهند بود، اما من معتقدم  

 جزئی از اهداف خود قرار دهد؛ زیرا همان طور که در این متن به طور خالصه بحث کردم، در تاریخ معاصر ما، هر سه سهم

 مهمی از تبعیض و سرکوب داشته اند و اثبات کرده اند که می توانند با شیوه هایی قدرتمند، منعطف و هوشمند به تدریج

یادمان باشد که فمنیسم تنها برای زنان. دست آوردهای فمنیسم را دست کاری و تبدیل به بخشcی از سیستم کالِن خود کنند  

  .مبارزه نکرده است و نخواهد کرد، فمنیسم مترادف با مقاومت و مبارزه با سرکوب است
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